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 ()يادج نغٌٕح تكًهح
(6) 

يًدوح خصارواألشخاذ اهدلخْر 
(

*
)

 

ز٧ح ٧٤٠ةت صؽٱػؽة ٦ػ٨ إٔٚػةؿ كأقػ٧ةء دػ٤ػخ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  يدخن:

زح ٥٣ د٨١ ٣٭ة ٔ٪ػؽ ا٣ٞػؽ٦ةءض  ٍٜٚ أث٪ٲح ٔؿثٲحض ك٨ٍ١٣ ثؽٹٹت ٦عؽى ا٧٣ٕةوؿة كى

٦٨س٢ ٢ٕٚ ) ـض أز ـض ظةقٮب(. كثة٣٪ْؿ ٣نػٲٮٔ٭ةض ٚػإف ا٣عةصػح مٍؼىى ٕىؽى ٍ ض ا٩

دؽٔٮ إ٣ػٯ دراقػح ٠ػ٢ ٦٪٭ػة ٤ٔػٯ ظػؽةض كٹ قػٲ٧ة اٵٕٚػةؿض ٧٣ٕؿٚػح ٦ػؽل 

و٤ٮظ٭ة ٣ؽػٮؿ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰض ثٕؽ أف دػ٤ىخ ٦ٲؽاف اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػٮم. 

ت  ٤ٔٯ اٵٕٚةؿض ٚػؾ٣ٟ ٵف إٝؿار٬ػة ٱىٍكػذذ جٓ ٦نػذٞةد٭ة كإذا ٠ةف ثعس٪ة قٲ٪ىى

 ٨٦ أق٧ةء ٚة٤ٔٲ٨ ك٦ٕٛٮ٣ٲ٨ كقةاؿ ا٣ىٛةت.

 أَذَرَ 

يياْ ) ًَ يياذْرام ذَرأذَّيير عوييٓا حيياذَّرا اٗذييارا اٗذييارّيا اه ًَ يياذْراما اه ًَ وا اه

 ( رام اهصًعٖث اهتػرٕثا األذٖراهظعتٖثا اهًؤذِّراما اهًؤذِّ 

٣٭ؾا ا٣ضؾر ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح زػٺث دٹٹت ٔة٦ػح أك أوػٮؿ ثعكػت 

 ٤٣٘ح( ك٬ٰ:)٦ٞةٱٲف ا

                                                 

() ة ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح ث٪ػةءن ق٤ كدٞذػؿح  أك ٧٬ػة ٦ٕػةنض أك دٹ٣ػحن  ك٤ح دجعر ٰٚ ا٧٤١٣ةت ا٧٣كذضؽ 

 .ا٣ٕؿثٰ ا٧٣عؽ ثإًةٚذ٭ة إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 
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دى ٰٚ ا٧٣ٕػةص٥  .ذ٠ؿ ا٣نٰءض كرق٥ ا٣نٰء ا٣جةٰٝدٞؽٱ٥ ا٣نٰء ك كٝؽ كرى

ا٣ٕؿثٲح
(2)

 .٩عٮ زٺزٲ٨ ٦ؽػٺن ٦٪٫ض كدعذٮم ٩عٮ قخ كقجٕٲ٨ دٹ٣حن  

ػ ؿة ٦ػؽاػ٢ كٱ٨١٧ أف ٱٌةؼ إ٣ٯ ٬ؾق ا٧٣ؽاػ٢ كا٣ؽٹٹت ا٣كة٣ٛح ٔنى

٨ ا٣٪ْؿ ٚٲ٭ةض ك٩ؿل أف ٩ي٧١ٍػ٢  ٦ػةدة )أزػؿ(.  ٭ػةثثؽٹٹت ٠سؿ اقذ٧ٕة٣٭ة ٱىٍعكي

 ك٬ؾق ا٧٣ؽاػ٢ ٬ٰ:

َّر عوٓ اهظٔء:-1 ىز ؿ(  أَذ ٱةن أكردت ا٧٣ٕةص٥ ا٢ٕٛ٣ )أ ٚػٰ(ض ك )ثة٣جػةء ٦ذٕؽ 

ىز ؿ ٰٚ ا٣نػٰء كثػ٫: دػؿؾ ٚٲػ٫ أزػؿان » صةء ٚٲ٭ة: إذٍ  كا٣ذػأزٲؿ إثٞػةء اٵزػؿ ٚػٰ « »أ

٧٠ة ٰٚ ا٣ذةج.« ا٣نٰء

ؽٱح ا٣ٕٛػ٢ كٝؽ ثؽأ ٱنٲٓ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ٦٪ؾ ا٣ٕىٮر ا٣ٮقٲُح دٕ

ىز ؿ( ثعؿؼ ا٣ضؿ )٤ٔٯ(. ك٧٦ة صةء ٦٪٫ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣ىٮرة:  )أ

ىز ؿ ٤ٔٲ٫ ٠ؿبه ٣ؾ٣ٟ» -  .(٦/7/246ك٪ؽ اٷ٦ةـ أظ٧ؽ )«أ

 .(3:/21ا١٣ة٢٦ ٰٚ ا٣ذةرٱغ ٹث٨ اٵزٲؿ )« / أز ؿ ٤ٔٲ٫ ا٣ضٮعي » -

ى » -  .(٦3/377ٕة٬ؽ ا٣ذ٪ىٲه ٤٣ٕجةقٰ )« / ز ؿ ٤ٔٲ٫ أزؿان ٦ع٧ٮدان أ

ىصةزى ك ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ ٬ػؾق ا٣ذٕؽٱػح ٦ػٓ اٵك٣ٮٱػح ٦ض٤ف  أ

 .٤٣ذٕؽٱح )ثٰٛ(

ٯ أك ظـف.حاذَّر-2 ًن ٕى٢(ض أم ّ٭ؿت ٤ٔٲ٫ ٔٺ٦ةت ر ٛى ٍ  : ث٧ٕ٪ٯ )ا٩

 ك٨٦ ا٧٣ٕؿكؼ أف ا٧٣ٕةص٥ أكردت ٢ٕٛ٤٣ )دأز ؿ( ٦ةٱ٤ٰ ٨٦ ا٧٣ٕة٩ٰ:

 ااٍذىسؿقض أم دذجٓ  أزؿق. ز ؿى ا٣نٰءى:دأى  -

قي  : ّ٭ؿ ٚٲ٫ اٵىزىؿ.في دىأىز ؿ ا٣نٰءي/اٷ٩كة - كٱٞةؿ: دأز ؿ ث٘ٲؿق أم ّ٭ػؿ ٔ٪ػؽى

زىؿي ٗٲؿق.
ى جٓ  ث٫. أ ُى ى  كدأز ؿ ثة٣نٰء: د

                                                 

د٤ٟ ا٧٣ٕةص٥ ٧٦س٤ح ث٧ٕضػ٥ دػةج ا٣ٕػؿكس ٤٣ـثٲػؽمض كا٧٣ٕضػ٥ ا١٣جٲػؿ ٧٣ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح  (2)

 .ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ٗة٣جةن 
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وهمٌ اهًعَٓ اهًقترح اهذي أوردٍاه  ٕظىآ سَصاعا يههٖاا ياٌ اهتا او  

 فٖقه : )تأثَّر سههًشّ  فَزهت ديْيُ(. اهًعهضرٌٕ،ه ى 

اهقا يه  ياٌ سَاه  وٍظاْ  خوَّفُ  سًعَٓ يه ،: جًعهً هالشى )أثَر(اآلثار-3

)سقٖاا اهشأ (.  فٔ اهًعاهجى اهذي يعَه  يٌ اهتراث اهًهدي، وِْ جًع أثر،

اهًماه  اهاذي ٕفظَفا  »( سًعَٓ هًعجى اهمعٖر اهً خن )دار اٗثهروق  أورد ا

ًف  فُٖ ياه َخوَّفاُ اٙوا،ان، اهًا خن )يواى  سان أورد إٔااهً «. تَْظا وٕصآً اه

 وال ه٘ثهر. ي خالً يصتقاًل  (. وهمَُ هى ٕجعن هَٚثَرٗثهرا

 واهًقترح إضهفا اهً خوٌٖ اٗتٌٖٖ:

 اَٙثَر: يه َخوَّفُ اهق يه  يٌ تراث يهدِّي.

    وٍظْ . اٗثهر: اهًَعههِى اهشهخطا يًه ترلُ اهق يه  يٌ تراث يهدِّي يٌ سَه

 سهٗثهر. و اهًختص  أ: سًعَٓ يههى سهٗثهر. اآلثاريّ  -4

( وق  وضعت اهًعهجى اهعرسٖ ا اهظ ٕثا هوًعَٓ اهًقترح لوًاا )اَٙثَاري 

 وجعوت هّه يعٌَٖٖ:

 .: اهق ٕى يٌ اٙشٖه األول

 اهعههى سهٗثهر. والثاني:

وِأ اهقا ٕى ياٌ اٙشاٖه ،  ،هو الها اٙوهٓ (اَٙثري  )ك لوًا رَ تْ وٍرى أ  تف 

(، ٕعَٔ أٍاُ قا ٕى ويتٖا  ٕف  فعَ يه ٕقه  يثالً: ًتاُ َآ هق ايتاُ وقٖتَ قْ )قَ ٕن أثري 

اهتهرٕخٖا، وهٖس الشاتخ ايُ، فقا  ال ٕطاوال هالشاتخ اك. ولاذا يَا يه ٕقاه : 

) ق ٕى اهعّ  ٕفْظَرص يوٖاُ هقًٖتاُ اهتهرٕخٖاا واهظااهرٕا.  :أي ،)ِذا سٖت أثري 

ص اهعاههى  :أي ،)يَطقا أَثرَّٕا( :ويثوّه قْهّى يَطقا ذات آثهر، لًه ٍرى أ  ٕفخطَّ

(، ٍصعا إهٓ اهجً ع )آثهر(. وِذ  اهَصاعا جاه،زف فأ اهعرسٖاا سهٗثهر سموًا )آثهري 

)..  - واتوِّ يف  فًٖاه -وإذا يفوِّوت توك اهَصعا  ،لقْهّى: )أٍطهري  وأًٍهري  وأٍعهري 
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ّْ مصااً  لمالالًاس أو  ،أًُا ًصتث ألعالم، فإن قِمُه )أَْختارّي( منىؤرِّخة وقالًص

لمٌصاتث لماّ  أن وجى  لمالااَر  قاأ أزاا  نِمَْ ًصتث مغٔر لألعالم. ووع ،ةائعُا

 .(33334لمجى  وطنالاً فْ كخاةٍ )فْ أصِل لمنغث 

5-  َ )وٌطالث  كأن ٓالال3 ،ةىعٌّ لمىٌطالث أو لألرض لمكرٔر  لٕذار رة:الَمأْث

 أشِلن وَأْذَر (.

 «.لمَىأْذَر  ولمَىأْذُر 3 لمَىْكُروث لمُىخِلرذث»وقأ ورد فْ لمىعازه أن 

ْْعَ  ناث( َاِ لألرض لمخاْ ٓكرار ومكي وي لمىعروف أن أظُر دالالت ةٌاا  )وَ

 ( مألرض لمكرٔار  و)واَْلرأَ  لألشِد، لمكرٔر  )وَأَْشأ ( مألرض كالِمُه3 فُٔا لمشْ ،

كنىخأي عي لألرض أو لمىكان ٓكرر فٔاٍ لمشاْ  ُٓغٌْاْ عاي  وقِمٌا )وَأْذَر ( لمالِرَّا ..

 3َْ )لمكرٔر  لٕذار(.وفٍٔ حْعٔل مأالالت لألةٌٔث فْ لمعرةٔث.

أو  ةىعٌّ لألقِلل لمُىخٌاقَنث عناّ وارِّ لمصأٌي واي ِمَكاه ات:ورالَمأْث  -6

 زى  وأذِر ووأذِر . وَِ. أورال أو أختار

ْج ةعاأوا »زا  فْ حاج لمعارو:3  َْ لمَىاأذِر  واي لٕةاار َاْ لمخاْ ُكِشا

 «.لمىأذِر وي لألختار3 واا ٓتالاّ وُٓخٌَاقَال»وزا  فْ لمىعجه لمكتٔر3 « ُطِىَرْت 

 ْروَّٓات(.وقرٓب وٌُا كنىث )لمىَ 

وحكرَّرت كنىث )لمَىأذِرلت( وئات لمىّرلت وٌذ لمالرون لمِشٔطث، مٔاد 

( فالاال3 24/243) ى( فْ كخاةٍ وجىاِ  لمْخااو827َلشخعىنُا لةي حٔىٔث )

( 1631َ) يّ ، ولشخعىنُا لمٌجه لمغزّ «ومكي ُْٓصخَحبُّ ةعض َذه لمىأذِرلت»

ةصاتب »( فالال3 2/134)ث لمعاشر  ئفْ كخاةٍ لمكِلكب لمصائر  فْ أعٔان لمى

 «.الث ةامعالنَّٔاات دون لمَىاأذِرلتنَّ عأن لألعازه ٓىٔنِن لمّ لمىتامد لمأقٔالث لمى

، 92 ،1ذٔي عتا: وحىِد لمعالاد فْ كخاةاٍ )ل(( فاْ )ولشخعىنُا وي لمىحأَ 

 «.فْ لمىأذِرلت لمتاةنٔث ْج شاَىَ »(، فالال3 161، 166
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ننعلينغ َىننخن َّننمأثونات منن  ي ت نت نوٍمكننأنأينٍَرَّ  شننػةَتانت  ننٌن ػنننٌن ننأل

نو   ننخ ن تإلبننمتينت شننرخوٌن  شننػيين ننأنةننَعنمننػةَتنو رقننتنوأ ننخي 

كمننخنأو ووننخنو  ننعوخن ػغننتنت  يننتنت ػعبَننتنن،وقكخٍننخ نوغننخوت نو دخ َننم

نخ خ نغمعنو عٍدهن ٌن خوةناأ َّعا.ت مػخصعةنألقممن 

نعنأ نعت ن د نيوت ن نٌنت ننر نأونت  نمعنأونبمػنًن خنالُمَؤثِّرات: -7 نٍَّ أ

خءنحن،نوذ كن إلٍةت ة عنبيتةطتن  غَر نصي َتنأونةمػَتنأونصي ن شخومَّن

نبمشخغعنكخ حزينأونت رعحنأونت موشتنأونت مرخج ة.

نو من كع  نوذهنت ك متنآالفنت معت ن ٌنك بنت دم خءنوت محم َأ.

ا،نقَن ن نخفن نٌنو606جخءن ٌن ر َعنت رخعنت نعتي نانو ػونأ م ىخن خ

نغنأنت منِّ اعت نوت  ىين َ أن»نا:1/232 ر َعهنا حنخ  َّيأأ  ،نو نخفن نٌن«َمعَّجا

 َأنو أنت محمَّن«.نووذتنت مػنًن شخوَّمن ٌنت مِّ اعت نت غ مخنَت»ن: كخينآثع

نا:نقَن ن نخف:23/132ت طخوعنبأنغخمي ن ٌن ر َعهنات  حعٍنعنوت  ننيٍعانا

نت مِّ اعت نال» ن«.  ة نأين  ي بنغ ًن  كنت ميتنعن إيل

ننغةننخ ةنات مننِّنىننخوٍ رننعينغ َ تانت  ننٌنأو ووننخنتنوت ة ننعٍ نػَ نمأن عت نت  ل

نأقممن خ خ نغمعن ٌنا ػغتنت  يتنت ػعبَتنت مػخصعةا.نو.

ةلبنإ ًنت نلرأ ن:راألثي -8 كمخن ٌن ي نخ:ناوذتنت  مٍقنأ َعنن،بمػنًنت َمحَّ

انأ ن ةلب. َنإ ًننر ٌانأوناوذتنت ك خينأ َعن م   نحَّ

ن َت:و منو ون ىذهنت ك متن ٌنت مػخجتنت مػخنٌنتُ

نأمنت  َف،  ن ةأح،نعَّ نعل ،نوت  ُّ عن نٌنتأل  ن َّنوت ػظنَتنتألَّننوت مَّكنَأنت مكَّ

،نوبمػننًنت َمخأ َّندنووينتُثنعٍأ،نٍدنخف:نونينأ َنع :ن نأنهع نخ  نأونقَّننهبخران

خءن ط قنغ ًنت يت نمنوت غمخغت.قَث َّ خئٌ،نوت َخ  َّ

عل نوت َخ َّ خءاونوت مال تنت مد عقتن عٍةتن أن ػنًنات مكَأ و كأنن،ت َمكَّ

ةلت ن ولة نن َهنيٍخوةن َّحَّ  .و َّيَّ
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ثح ٧٤١٤٣ػح اٵص٪جٲػح ) ضث٧ٕ٪ٯ )ا٣٭ٮاء( األذٖر: -9 (ض etherك٬ٰ ٧٤٠ح ٦ٕؿ 

 .ٰٚ ٦ٕض٥ ا٧٣٪٭٢ ٰ(.٧٠ةق٧ةءض ٬ٮاء ٩ٞ ض٬ٮاء)ا٣ذٰ دٕ٪ٰ 

)٩عػ٨  أك)أ٬ٺن ث٥١ ٤ٔػٯ أزٲػؿ د٦نػٜ(  ٱٞٮؿ ا٧٣ؾٱٕٮف ٦سٺن: ك٠سٲؿان ٦ة

ف ٵى   ف: ٤ٔػٯ ٬ػٮاء د٦نػٜ أك ا٣ٞػة٬ؿة٧٠ػة ٱٞٮ٣ػٮ ض٥١ٕ٦ ٤ٔٯ أزٲؿ ا٣ٞة٬ؿة(

 ا٩ذٞةؿ ا٧٣ٮصةت ا٣ىٮدٲح إ٧٩ة ٱ١ٮف ٔجؿ ا٣٭ٮاء.

اٵزٲػؿ »٦ػ٨ أف   صةء ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس )أزػؿ(: كٹ ٱجٕؽ ٨٦ ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٦ة

٤ٟى ا٣ذةقٓ اٵ٥ْٔ ٛى ك٦ػ٨ ٦ٕػة٩ٰ ا٤ٛ٣ػٟ ٦ػؽار ا٣٪ضػٮـ ٧٠ػة ٚػٰ  .«٠أقٲؿ: ا٣

)٩ع٨ ٤ٔػٯ أزٲػؿ  :ٚٞٮ٣٭٥ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ. ك٦ؽار ا٣٪ضٮـ ٱ١ٮف ٰٚ ا٣ٌٛةءض 

ثػػٲ٨  ف ا٣ٌٛػػةء أٱٌػػةن ٬ػػٮ ٦ػػةث٧ٕ٪ػػٯ )٩عػػ٨ ٚػػٰ ٌٚػػةء د٦نػػٜ(ض ٵ د٦نػػٜ(

 ا١٣ٮا٠ت كا٣٪ضٮـ ٨٦ ٦كةٚةت.

ة ثح ٣ْٛٲ   ك٧٣  ج ا٣ٕػؿب ٚػٰ ا٣ذٕؿٱػت ةكٍٚػٜ ٦٪٭ػ ةصةءت ٧٤٠ح )أزٲؿ( ٦ٕؿ 

ذىػؿىح إًػةٚح ٬ػؾا ثا٣ىٮدٰ  ٍٞ ٧ػة ٹ ٱؼؿص٭ػة ٔػ٨ ا٣٪ْػةـ ا٣ىػٮدٰ ا٣ٕؿثػٰض ٱي

زٲؿ: ا٣٭ٮاء )٦ٕؿ ب(. ا٧٣ؽػ٢ ٚٲيؾ٠ؿ:
 اٵى

ػؽ   ض٦ضةزان ٦ػ٨ اٷزػةر ؽاءضزث٧ٕ٪ٯ ظ٧ٌة٣ح اٵابذار:  -11 ك٬ػٮ ٠ػٲف ٱينى

كٝػؽ اقػذ٤٧ٕذ٫ ٣ض٪ػح أ٣ٛػةظ ا٣عٌػةرة ٚػٰ ٦ض٧ػٓ  ٤ٔٯ ا٣ٛة٠٭ح كٝةٱػح ٣٭ػة.

 (soutien) ٦ٞػةثٺن ٧٤١٤٣ػح اٵص٪جٲػح ضا٣٪كػةاٰ ٣ؾ٣ٟ ا٣٪ٮع ٨٦ ا٤٣جةس د٦نٜض

 .ا٣ذٰ د٪ُٞ٭ة ا٣ٕة٦ح )قٮدٲة٩ح(

ك٦ػػ٨ ا٧٣ػػؽاػ٢ ا٣ذػػٰ أكرد٬ػػة ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ٮقػػٲٍ ٧٤٠ػػح )اٷٱسةرٱػػح( ث٧ٕ٪ػػٯ 

زىػػؿىةض»
ػػةًرض اٵى ٤ٔػػٯ ا٣ؼٲػػؿ  كٱؿ٦ػػٰ إ٣ػػٯ دٌٛػػٲ٢ ػٲػػؿ اٳػػػؿٱ٨ ٦ىػػٍؾ٬ىت ٱٕي

 ٤ٔٯ أف  ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ ٥٣ ٱسجذ٭ةض ٦ٓ أف ا٧٣ٕض٧ٲ٨ ٧٣ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة.«. ا٣نؼىٰ
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(7) 

 أشس

٦ة كرىد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٤٣٘ٮٱح
(3)

رثٕػح ٔنػؿ ٦ػؽػٺن ٚػٰ ٨٦ ٬ؾا ا٣ضػؾر أ 

 ك٬ٰ: ضكزٺزٲ٨ دٹ٣ح ٩عٮ ػ٧فو 

 : اٵقةساألُسُّ واألَّس وابسّ -1

ىٍو٢ ا٣ج٪ةء.  : أ

ـ. ًٞؽى  : ا٣

 : ا٣ٛكةدض اٷٚكةد.

 : اٵوٲ٢.األَسّ و األُسُّ  -2

 ٨ ١٤٣ىًؾب.: ا٧٣ـٱ  

ف.األُسُّ  -3 يقي  : أو٢ ٢٠ مٰءض كا٣ض٧ٓ إًقةس كأ

 : ٦يجٍذىؽأ ا٣ج٪ةء.

 : ٤ٝت اٷ٩كةف.

زىؿي ٨٦ ٢٠  مٰء.: 
 اٵى

 ٤ٔٯ ٝيٌٮة ا٧١٣ٲ ح. : ا٣ٕؽد ا٣ؽاؿٌ 

 : ث٪ةء ا٣ؽار.األَسُّ  -4

ٌٍٗةب.  : اٷ

٤ٍط ا٣٪ ٍع٢.  : قى

 .٧ٲ٧ح: ا٣كةٰٔ ثة٣٪  

 : زىٍصؿ ا٣نةة ثىٮت: إٍس إٍس.

                                                 

٦ة كرد ٦٪٭ة ٰٚ دػةج ا٣ٕػؿكس ٤٣ـثٲػؽمض كا٧٣ٕضػ٥ ا١٣جٲػؿ  -ٰ ثة٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ٬٪ة ٩ٕ٪ (3)

٪ةف   .٦ٮاد ا٧٣ٕةص٥ اٵػؿل ٧٣٥ْٕ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿةض ك٧٬ة ٱذ٧ٌ 
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   .: اٵقةسض كص٫ٕ٧ آقةس: أو٢ ا٣ج٪ةءاألََشسُ  -5

 : أو٢ ا٣ج٪ةء.األَشاس -6

ف.٦جذؽؤقض ك : أو٢ ٢٠  مٰءو  يقي  ص٫ٕ٧ أ

٪ٔ( ٌٰ ًو  ثٕي ا٧٣ؾا٬ت ا٣ؽٱ٪ٲح(. ؽ: ا٣ٮى

ًٕٮىض.األَِشٖس -7  : ا٣

 ٠ةٵقةس. : أو٢ ٠ي٢  مٰءو 

 : ثٲةف ظؽكد ا٣ؽار كرىٍٚٓ ٝٮأؽ٬ة كث٪ةءي أو٤٭ة.اهخَّاشٖس -8

ـى٦حن ٰٚ ٢٠ ا٣ٞىٲؽة.  : أظؿؼ دـاد ٰٚ ٝةٚٲح ثٲخ ا٣نٕؿ ٦ي٤ٍذى

اساٵ -9 ةـ.شَّ  : ا٣٪٧ٌ 

َصث: -11 ٔى٢ً٧ اٷ٩ذةج أك ا٣ذضةرة.٦ اهًؤشَّ  ٪نأة ٣ذ٪ْٲ٥ 

صام اهخٖرٕث -11 ى٭ة ٦ة١٣٭ة ٦ػ٨ اهًؤشَّ : ٦ض٧ٮٔح اٵ٦ٮاؿ ا٣ذٰ ٱيؼى 

 َؿٱٜ ا٣٭جح أك ا٣ٮوٲ ح ٣٘ؿضو ٦ٕٲ ٨ ٱكذ٧ؿ  ثٕؽ كٚةد٫.

ّا أش   -12 َصّا حَاْشٖصاً وأَّشَس اهتَاء اأَسَّ اهداَر َُٕؤشُّ ىقةقةن.وأشَّ ٔى٢٧ً ٫٣ أ  : 

ق.ظٔءَ أَسَّ اه -13 ؽى ٍكى ٚى  : أ

ج٫. ٌى ٍٗ ى س  ٚيٺ٩ةن: أ
ى  أ

س  ثٲ٪٭٥ ٱى 
ى ؽ. :س  ؤي أ ٍكى ٚى  أ

ةًة: زصؿ٬ة ثىٮت: إًسٍ  ةةى كثة٣ن  س  ا٣ن 
ى  إًٍس. أ

َس اهتَاءَ -14 ٫ ]٢٧ٔ ٫٣ أقةقةن أَشَّ ىق   .: أ

َس ةاهحرف  : ص٫٤ٕ دأقٲكةن ٰٚ ا٣ٞةٚٲح.أشَّ

ة ٬ػٮ ٦كػذ٢٧ٕ ٦ذػؽاكؿ ٚػٰ ا ك٦ة ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٥٣ ٱؿد ٨٦ ٬ؾا ا٣ضؾر ٧٦ 

ذ٭ة إ٣ػٯ ا٧٣ٕضػ٥ كٱٞذؿح إًػةٚ ضؿة ٦ؽاػ٢ض ٧٤٠ةتو أك دؿا٠ٲتا٧٣ٕةوؿة ٔنى 

 ث٧ٕة٩ٲ٭ة اٳدٲح:
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س -2 ف ث٤ي ك : أ٩نأى أَشَّ ىق  كخ ا٣ؽك٣ػح ةؽ٩ة صٲنةن ٝٮٱ  أٝةـض ٱٞةؿ: أ . أك أق 

 ا٧٣ؽارس كا٧٣ىة٩ٓ.

س -3 كخ ا٣ضة٦ٕح ٝج٢ ٝؿف ٦ػ٨ ا٣ـ٦ػةفض حَاَشَّ ةؿ: دىأىق  ٢ض ٱٞي أ كدأو  : ٩نى

ف ٦ىؿىضي اٵٔىةب ٔ٪ؽق ثكجت ا٣ؿَٮثح.كد  أق 

عٲ٨ ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ٬ؾا ا٣ج٪ةء ٢ٕٛ٤٣ض ٵ٩ػ٫ ٣ػ٥ ٱيٍكػ٧ى  ع  أ ثٕي ا٧٣يىى  ُ ٓ كٝؽ ػى

ف( خ ا٣ضة٦ٕح ٝج٢ ٝػؿف ض ٰٚ ا٤٣٘ح )دىأق  كى يق  كا٣ىٮاب ٔ٪ؽق أف ٱٞةؿ ٦سٺن: )أ

ٕ ٢( ٰٚ ٦س٢ ٬ػؾق ا٣ٕجػةر  ٨٦ ا٣ـ٦ةف(ض ثة٣ج٪ةء ٤ٔٯ ا٧٣ض٭ٮؿ ة. ٵ٫٩ ٦يُةكع )ٚى

 ـك١٣ػػ٨  ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ثة٣ٞػػة٬ؿة ٚػػٰ دكردػػ٫ ا٣سة٩ٲػػح كا٣ؼ٧كػػٲ٨ ٣ٕػػة

ٕ ػ٢( ٝٲةقػـ2:97) ٛى ى ٕى٢ دٹ٣ح ث٪ةء )د ٌٰ ٦ػ٨ ٠ػ٢ ٕٚػ٢  ٧٤٣ُةكٔػح ةٲ  ( صى زٺزػ

ٕ ٙ ا٣ٕٲ٨ ٌى ٦ي
(4)

ػ ض ٕ ػ٢ دى »ثٞػٮؿو ٹثػ٨ ا٣عةصػت ٚػٰ ا٣نػةٚٲح ك٬ػٮ:  ة٦عذض  ٛى

ػؿ.. ػؿدي٫ ٚىذى١ىك  ٕ ٢ ٩عػٮ ٠ىك  ٤ٔػٯ ٬ػؾا أصػةز ا٧٣ض٧ػٓ ٝػٮ٣٭٥: ك ض«٧٣ُةكٔح ٚى

ٍردي٫ ٚىذىعؾ ر ؾ  ظى
(5)

. 

ٰ  دٝٲػٜ ك٦ٌػجٮط ٕى : صى يَاَْشسَ  -3 ـو دؿاديجػ ٕى٧ى٢ ٱكٲؿ كٱيؽار ٤ٔٯ ٩ْة ٢ ا٣

ٍٜٚ ٦ة دكٲؿ ٤ٔٲ٫ أ٧ٔةؿ ا٧٣ؤقكةت. ك٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢ ا٤٧٣عػٜ ثة٣ؿثػةٰٔ  ٤ٔٯ كى

ٕى٢ى  ا٧٣ضؿد ٤ٔٯ ث٪ةء ٍٛ د٫ ٣ض٪ح اٵوٮؿ ث٧ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا)٦ى ٣ٕؿثٲػح (ض٬ٮ ٧٦ة أٝؿ 

كػ ضٌٜ ذى نٍ امذٞةؽ ٦يؿى٠ تض أم امذٞةؽ ٨٦ ٦ي  ك٬ٮ ثؽ٦نٜ.  ح(ض٬ٮ ٧٤٠ػح )ا٧٣ؤق 

ف(ض ز٥ ا٩ذ٤ٞخ ٨٦ ا٣ٮوٛٲح إ٣ٯ ٦ؤ٩سح ٹ حوٛ ا٣ذٰ ٠ة٩خ ق٥ ا٧٣ٕٛٮؿ )٦يؤىق 

ا٣عٲػةة : )ٰٚ ٦س٢ ٝٮ٣٪ة ق٧ٲح ٧٠ة ا٩ذ٤ٞخ ٦سٺن ٧٤٠ح )ا٧٣ؽ٩ٲ ح( ٨٦ ا٣ٮوٛٲحاٹ

ا٣ٕػؿبي ٦ػؽ٩ٲ ذ٭٥  ٯ: )ث٪٩عٮ ٝٮ٣٪ة رةض ٰٚث٧ٕ٪ٯ ا٣عٌة إ٣ٯ اٹق٧ٲح ا٧٣ؽ٩ٲح(

ػػح(ض ٱٞػػةؿ: كا٧٣ىػػؽر ٦ػػ٨ ٬ػػؾا ا٣ٕٛػػ٢ ٬ػػٮ )٦ىأٍ  ٤ٔػػٯ اٷٱ٧ػػةف كا٤ٕ٣ػػ٥(. كى قى

                                                 

 .296ض 268: 5 ا٤٣٘ح أوٮؿ ٰٚ - ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة (4)

 .445:4 كاٵقة٣ٲت اٵ٣ٛةظ ٠ذةب - ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة (5)
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ٍك٪ة اٷدارة ٔ٪ؽ٩ة٦ى ) كػةت ٦ػ٨  ض(أٍقى ٍٜٚ أ٧ٔةؿ ا٧٣ؤق  أم ص٤ٕ٪ة٬ة دكٲؿ ٤ٔٯ كى

ف ادعةد ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح  ٍف ٱٞةؿ:أى ٠ ظٲر ا٣ذؿادجٲح كا٣ٌجٍ كا٣ذ ٪ٍْٲ٥.. ٦ىأقى

كح  ض٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ()ا  ؾاد٭ة ٦كذ٤ٞ ح إ٣ٯ ظؽ  ثٕٲؽ.ثح ا٧ةٝأم ص٫٤ٕ ٦ؤق 

ًَاَْشسَ  -4 كػةتضح ك٬ػٮ ٕٚػ٢ ٦ُػةكع ٣ٕٛػ٢  : وةر ٱكٲؿ ٤ٔػٯ ٩ْػةـ ا٧٣يؤىق 

(ض فى أم وػةر ٱكػٲؿ ٤ٔػٯ كىٍٚػٜ ٧ٔػ٢  ض)دى٧ىأٍقف ا٢٧ٕ٣ ٰٚ مػؿ٠ذ٪ة( ٱٞةؿ: )٦ىأٍقى

جٍُةنض ٠أٍف ٱٞػةؿ: ًى كةت د٪ْٲ٧ةن كدؿادجةن ك ػخ ٦نػةرٱٓ ٠سٲػؿة ثكػجت  ا٧٣ؤق  كى )دى٧أٍقى

كةت.  ا٣ذُٮ ر اٷدارم ٰٚ اٳك٩ح اٵػٲؿة(ض أم وةرت ديؽار ٤ٔٯ كىٍٜٚ إدارة ا٧٣ؤق 

ػػف( ثػػة٧٣ٕ٪ٯ  اهخَّاشييٖس: -5 اٷ٩نػػةء كاٷٝة٦ػػحض ك٬ػػٮ ٦ىػػؽر ا٣ٕٛػػ٢ )أق 

ٚٲٞػةؿ: )ٝػةـ ا٧٣ىػ٤عٮف ثذأٍقػٲف ا٧٣ػؽارس ا٣ٕىػؿٱح(ض كإذا  ضا٧٣ٞذؿح ا٣كةثٜ

 ا٣ضؽٱػؽ ٢ٕٛ٤٣ ٦ٕ٪ٯ ا٣ج٪ةء كاٷ٩نةءض ٚإف ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ٧ٕض٧ٰ ٠ةف ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣

ٱع٢٧ زٱةدة ٰٚ ا٣ؽ ٹ٣ػحض ك٬ػٮ امػذ٧ة٫٣ ٤ٔػٯ دٹ٣ػح د٭ٲبػح ٦ذ٤ُجػةت ا٧٣ػؽارس 

 ٨٦ أزةث ك٧٤ٕ٦ٲ٨ ك٦٪ة٬ش ك٠ذتض ك٣ٲف ٦ضؿ د ا٣ج٪ةء ا٧٣ةد م.ك٩عٮ٬ة 

صييثا -6  ػػح ث٧ٕػػ٢ أك ٩نػػةط ٦ٕػػٲ ٨هًؤشَّ ػػأىة أك ا٣٭ٲبػػح ا٧٣ؼذى  ٪ٍنى ض : ا٧٣ي

كػػةت كػػح ٧٤ٔٲػح ٤ٔٲػة. ٚٲٞػةؿ: ضكدض٧ػٓ ٤ٔػٯ ٦ؤق  ٦ض٤ػػف  )ا٣ضة٦ٕػح ٦ؤق 

كح ا٣ذنؿٱٕٲح ٰٚ ا٣ؽك٣ح ةت ٦ة٣ٲح(.. ا٣نٕت ٬ٮ ا٧٣ؤق  كى  ا٧٣ىةرؼ ٦ؤق 

٣٪ة ٦نؿكٔ٪ة إ٣ٯ ٦ؤق  ك ةؿ: ظٮ   ٦٪٭شك كحضأم ٬ٲبح داا٧ح ذات اقذٞٺؿٱٞي

ي ٩ٮا٥ّ ك ٪٭ة ٨٦ دعٞٲٜ أٗؿاً٭ة ا٣ذٰ أ  ٩نبخ ٨٦ أص٤٭ة.د١٧ 

ّٔ ا -7 صاح كح. كٱٞػةؿ:ج: ك٬ٰ ٩كهًؤشَّ كةت ص٧ٓ ٦ؤق   ح إ٣ٯ ٧٤٠ح ٦ؤق 

كػػةدٰ(ض أم ٱكػػٲؿ ٤ٔػػٯ ٦سػػةؿ ٧ٔػػ٢  )٩ْػػةـ ا٣ع١ػػ٥ ٚػػٰ ذ٣ػػٟ ا٣ج٤ػػؽ ٦ؤق 

كةت دؿادجٲ حن كد٪ْٲ٧ةن  ا٣ٞػؿارات ٚٲ٭ػة ص٭ػةت أك إدارات  ذ ؼؾدى ض ٦٪٭ضةن ك ا٧٣ؤق 

كح ٍٚٞ. ىح ك٣ٲف راٲف ا٧٣ؤق   ٦ذؼى 

صث اهخٖرٕث -8 أك ص٭ػح ذات أ٬ػؽاؼ إ٩كػة٩ٲح ٗٲػؿ رثعٲٌػح : ٬ٲبػح اهًؤشَّ

 كدٞؽـ ػؽ٦ةت َٮٔٲ ح.



 434 د. ممدّح خشازٗ -تكنل٘ مادٗ لغْٓ٘ 

)أ٩ػة ٣ػ٥ أٝيػ٢ٍ ٬ػؾا ا١٣ػٺـ  : ث٧ٕ٪ٯ )أوٺن(ض ٧٠ة ٚػٰ ٔجػةرة:أَشاشاً  -9

 ك٬ٮ ٦ضةز ٨٦ اٵقةس ا٣ؾم ٬ٮ اٵو٢. أقةقةن(ض

ٍٕػ٢ض  : ث٧ٕ٪ٯ دأوٲٺن كث٪ةءن ٤ٔٯ ٦ةحَاْشٖصاً عوٓ -11 ـ ٦ػ٨ ٝػٮؿو أك ًٚ دٞؽ 

ك٬ػٮ ٦ضػةز ٦ػ٨  ض٤ٔػٯ ٠ػٺـ ا٣نػ٭ٮد ٚػإف ا٧٣ػذ ٭٥ ثػؿمء()كدىأٍقٲكػةن  ٱٞةؿ:

 اٵقةس ا٣ؾم ٬ٮ)اٵو٢(.

 
(8) 

خَى ًْ َ  ح

 :حاٳدٲ ٩ٰةأكردت ا٧٣ٕةص٥ ا٢ٕٛ٣ ا٣ؿثةٰٔ ا٧٣ٌةٔٙ )دى٧ٍذى٥( ثة٧٣ٕ

 ى »: (8/112: )ا٣ٕٲ٨ حي ٚػٰ ا١٣ػٺـ أ ض ٱيٍؼُػئ ٹ  كا٣ذ ٧ٍذى٧ى  ٱيجػٲ٨ ا٤٣كػةفي

٢ه دى٧ٍذىةـ ٚٲؿصٓ إ٣ٯ ٣ِٛ ٠أ٩ ٫ ا٣ذةء ٦ٮًٓ ا٣عؿؼض  «.كا٧٣ٲ٥. كرىصي

 ه ٹث٨ قٲؽة ػ١ ٲخ..»: (1/211) ا٧٣ؼى  كإذا دػؿد د  ٔػ٨ اثػ٨ ا٣ك 

)دى٧ٍذىةـ(ض ك٬ٮ ا٣ؾم ٱٕضػ٢ : دى٧ٍذى٥(ض كٝٲ٢: ))ا٧٣ذ٤١ ٥(ٰٚ ا٣ذةء ٝج٢ ا٧٣ٲ٥ ٝٲ٢

٭ً ثة١٣ٺـ كٹ ٱ١ةد ٱي  ٍٟٛ٧».

  :)ٝٲػ٢:كا٣ذ٧ذ٧ح رد  ا١٣ٺـ إ٣ٯ ا٣ذةء كا٧٣ػٲ٥ض ك»٣كةف ا٣ٕؿب: )د٧ذ٥ 

ث١ٺ٫٦ ٚٺ ٱ١ةد ٱٛ٭٧ٟ. كٝٲ٢: ٬ٮ أف دكػجٜ ٧٤٠ذيػ٫   ا٧٣ذ٥٤١]٬ٮ أف ٱٕض٢ 

ا٤٣ٲر: ا٣ذ٧ذ٧ػح ٚػٰ  كٝةؿ ة٦ح..ذى ٧ٍ ذةـض كاٵ٩سٯ دى ٧ٍ كرص٢ه دى  إ٣ٯ ظ٪٫١ اٵ٤ٔٯ..

ػػٱي   جػػٲ٨ ا٤٣كػػةفٱي  ا١٣ػػٺـ أٹ   ًُ  ٦ٮًػػٓ ا٣عػػؿؼ ٚٲؿصػػٓ ٣ْٛػػ٫ ٠أ٩ػػ٫ ا٣ذػػةء ئى ؼ

 ٦س٫٤ ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس: )دى٧ذى٥(.ك«. كا٣ذ٧ذ٧ح: ا٣ذؿدٱؽ ٰٚ ا٣ذةء كا٧٣ٲ٥..

 د  ا١٣ػػٺـ إ٣ػػٯ ا٣ذػػةء » (:ا٣ٞػػة٦ٮس ا٧٣عػػٲٍ )ٚىػػ٢ ا٣ذػػةء كا٣ذ٧ذ٧ػػح رى

كا٧٣ٲ٥ض أك أف دكجٜ ا٧٤١٣ح إ٣ٯ ظ٪٫ً١ اٵ٤ٔٯ ٚ٭ٮ د٧ذةـض ك٬ٰ د٧ٍذىة٦ىح.

  :)ا١٣ػٺـ إ٣ػٯ ا٣ذػةء  ذ٥ ٚػٺف: رد ٧ٍػدى »ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ: )ظػؿؼ ا٣ذػةء
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تَام ؤِ ةتاء.. ،ًكِّ ٕماد ُٕف   عجن ةماليُ فال :واهًٖى، وقٖن  ً َ ً تًَةث  فّْ ت واهتَّ

َ  :ةاهمالم ََ اهدف  فَٖق  ةوف  لنٍةُ اهتةاء ّلَّ أ  ُٕتٌٖ اهًتموِّى اهَق  وٕطق  ٍْ

ا  و واهًٖى، «.إن هى ٕمٌ ةَِّٖ

دُّ فُٖ اهمالم إهٓ اهتاء ق  ُٕفَ فٔ اهَُّ  ب  ٖ  وٕتَّظح يًا تقدم أن اهتًتًث ِٔ عَ 

ِّى. الف اهًتموى ةاهمالم،، أو أن ٕعجن واهًٖى  ُٕف

تَى( إهةٓ دّلهةث يدٕةد  ّلوهمٌ ا  ً َ ر يعَٓ اهفعن )ت َّْ شتعًال اهًعاصف ط

ة ،يَزاخث عٌ اهدّلهث اهقدًٕث ِّ ٍى ؤِ: )تََموََّى ةصٍْت يَطفض ولالٍم غٖف يُف 

 (.غاهتا   ٓطفِّ هتعتٖفا  عٌ عدم ا

، أو صةَعث   عث  وتوتقٔ اهدّلهتان اهقدًٕث واهجدٕد  ةصفث عدم اإلفّام طتٖ

ًِّكٕ وّل» :وِْ قْل اةٌ شٖد  عٌ اهتًتام وهمٌ عدم اإلفّةام فةٔ «. ماد ُٕف 

 ،اهدّلهث اهجدٕد  هٖس يفدُّه إهٓ اهعجوث أو ارتةداد اهمةالم إهةٓ اهتةاء واهًةٖى

ةطفض اهصْت خةررا  أو  ،ٓطوإًٍا ِٔ عًوٖث يقصْد  هوتعتٖف عٌ عدم اهفِّ 

 قٖب اهْيُ غاهتا .واقتفاٍُ ةتق ،خْفا ، وةاهغًغًث فُٖ

وقد ذِب د. أخًةد يطتةار عًةف فةٔ يعجةى اهوغةث اهعفةٖةث اهًعاصةف  

تَى: عتَّف عٌ َعِدم رطاه ةتفدٕةد لةالم »)تًتى(: إهٓ ِره اهدّلهث عَديا قال:   ً َ ت

ٍّٔ غٖف واطح،  .«)أطاَ وِْ ٕتًتى( خف

تقدَّم، ًٕمٌ قتةْل ِةره اهدّلهةث اهجدٕةد  هوًةاد  اهوغْٕةث  عوٓ يا وةَاء  

تََى()تَ   فٖقال: ً 

ةى تعتٖةفا  عةٌ ي ةاعف عةدم تَْمتَم ِّ : تموَّى ةصْت خفٖض لاليا  غٖةف يُف 

 اهفطٓ غاهتا .

 اشى فاعن يٌ تًتى. والُمتَْمتِم:

ى، وتجًع عوٓ )تًتًَات(. والتمتمة: ِّ  اهمالم ةصْت يَطفض غٖف يُف 

تَايث(. والتَّْمتَام:  ً َ  اهمثٖف اهتًتًث. واهمثٖفتّا )ت
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 مَْجمومو َجمَّ 

تى    ،وال سًٖا فٔ بالد اهشام ،ٕشٖع بٌٖ اهًجموًٌٖ استجمًا  اهعمتن َمَّ

تى   بًمَٓ: قطع اهَبات يٌ أو   ساقُ عوٓ يسجْى األرض، وذهك لقْهّى: مَّ

رَّ أو َُّٕجىُّ اه ْْ ةغَّ اهدَّ تة واهًْعتع ٕم تي فٖتُ اهَبتات وٕوجتّ    ،ْٖضَّ ًَّ ؤِ األَّمَّ

تى   واهذي ورد فٔ بمت  اهًمتامى هّتذه اهةالهتة  مَّ
َّ يتٌ ِتذا اهجتذر ِتْ َأ

َّفْمَّن    اه الثٔ اهًزٕة بديف عوٓ بَاء َأ

اهقين اهختاي  ويتا هى ٕيد إال فٔ يمامى  اه الثٔ وٕودظ أن ِذا اهعمن

إذْ هى ثْرده يمتامى اهمتٌٖ وال اهجًّتيال وال اهجّتذٕ  وال اه،تدا ،  ؛بمةه

 ْٕرده اهًمجى اهْسٖط اهًماصي  هى  لًا

َّفْمَّن ، لًا ٕؤ:وهمٌ لن  ثوك اهًمامى   أوردثُ عوٓ بَاء َأ

ى  اهِمََّ : قطع لتن  » : 834ِماء فٔ يمجى اهًدمى البٌ سٖةال َ - مَّ
َّ أ

 « فْق األرض يٌ أغ،اٍُ يا

ى  اهِمََّ َّ »وفٔ اهوسان:  - مَّ
َّ « فْق األرض يٌ أغ،اٍُ   : قطع لن ياأ

َْٕري  ،وي وُ فٔ ثاج اهميوس  عازٕاً ذهك إهٓ أبٔ خَٖعة اهةِّ

ى  اهِمََّ : قطع ُلتن  يتا»اهًمجى اهمبٖي هًجًع اهقاِيال: وماء فٔ  - مَّ
َّ  أ

« فْق األرض يٌ أغ،اٍُ

إًٍتا  ،وواعح أن اهًمامى اهجٔ أوردثُ بًمَٓ قَّْطتع اهَبتت يتٌ أصتْهُ

ٕاً  ى   يجمةِّ مَّ
َّ َّوردثُ بوعظ َأ َّفْمَّن  اه الثٔ اهًزٕة بديف  أ  عوٓ بَاء َأ

تت اهًماصتتي وهمتتٌ اهشتتايع فتتٔ االستتجمًا  د ِتتْ َمَّ ى   اه الثتتٔ اهًجتتي 

ٕاً الثٖ  ي، وٍيى أٍُ ًٕمٌ ثسْٕغ قبْهُ ثاهًجمةِّ  داً يجمةِّ ِتْ فتٔ  عوٓ يتا ا يجي 
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٥  ا٣٪ جٍ  فٍ أاٹقذ٧ٕةؿ ا٣نةآض ٠ صى
ى ٧ ٫(ٱٞةؿ: )أ  كذ٣ٟ ثأمٲةء:  خى كصى

ٱةن  زٺزٲ ة ٦ضٰء ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ -2 ثؽٹ٣ػح  ٨ٍ ١ػٚػٰ ثٕػي ا٧٣ٕػةص٥ ك٣ ٦ذٕػؽ 

٥  اٷ٩ةءى »٣ٮقٲٍ: أػؿلض إذ كرد ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا كا١٧٣ٲػةؿى ك٩عٮ٧٬ػة: ٦ػٶق  صى

٧ ػخ » ض ٦ٓ أف  أ٠سؿ ٦ضٲب٫ ٹز٦ةن ٧٠ة ٚػٰ ٣كػةف ا٣ٕػؿب«ظذٯ دضةكز أٔٺق صى

٧ٮ٦ػةن: إذا ٠سػؿ ٦ةؤ٬ػةؿي ا٣جب ٥ٌ كدىًضػ٥  صي ػ٥  ض أ«ض ٚ٭ٰ دىضي م ٱ١٧٪٪ػة اقػذ٧ٕةؿ صى

ٱةن   كٹز٦ةن. ٦ذٕؽ 

ٕىػ٢ -3 ٍ ٚى ٕىػ٢ كأ ( ث٧ٕ٪ػٯ كاظػؽض ٧٠ػة ٚػٰ ز٧ح إٔٚةؿ ٠سٲؿة ٱػأدٰ ٚٲ٭ػة )ٚى

ىذ ٫.» ٝٮ٣٭٥:  ٥١ٍ كأث ط..كثىخ  ٤ٔٲ٫ ا٣عي ٌى ىةفى إذا اد ىث ٦ٍؿي كأ
 «.ثةفى اٵى

ػ٥ ( ث٧ٕ٪ػٯ كاظػؽ ٚػٰ وػعةح ا٣ضػٮ٬ؿمض -4 صى
ى ػ٥  كأ  ٝػةؿ: صةءت )صى

ػةف: إذا ث٤ػٖ ا١٣ٲػ٢ى ًص٧ة٦ىػ٫»  ٧ ٧ٍذ٫يض ٚ٭ػٮ صى ىٍص٧ى ٧ى٧ٍخي ا١٧ً٣ٲةؿ كأ صى ض ك١٣ػ٨ «كى

 ثىٲ٘ح ا٣ذٕؽ م.

 ح ٰٚ ٦ٕض٥ ا٧٣عٲٍ ٰٚ ا٤٣٘ح ٤٣ىةظت ث٨ ٔجةد ٔجػةرة دٞػٮ م ٦ػةزى٧   -5

  ٥ ػ٥ ( ا٣سٺزػٰ ا٧٣ـٱػؽض  (٩ؾ٬ت إ٣ٲ٫ ٨٦ كركد )صى صى
ى ا٣سٺزٰ ا٧٣ضؿد ث٧ٕ٪ػٯ )أ

٪ىتي ٢٠ ق٪حو »كذ٣ٟ ٝٮ٫٣:  ًٕ ٥  ا٣ ُىٓ ٨٦ كص٫ اٵرض زػ٥ ٱى  ضٱيضى ٍٞ  خ٪ٍجػك٬ٮ أف ٱي

٥  أٱٌةن..ك صى
ى ػ٥ (٢ ٚة٣ٕٛػ «.أ ػ٥ ( ا٧٣ج٪ػٰ ٧٤٣ض٭ػٮؿ )ٱيضى أم ٬ػٮ ض ٤ٕ٦ٮ٦ػ٫ )صى

٥ ( ث٧ٕ٪ٯ كاظؽ كثىٲ٘ح ا٣ذٕؽ م ٧٠ة ٩كذ٫٤٧ٕ ا٣ٲٮـ. صى
ى ٥  كأ  اقذ٧ٕةؿ )صى

٥ ( ٦ٮ٣ ؽ صى
ى ٚإذا كي٣ ؽت د٤ٟ ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔػٯ ةضك٧٠ة ٝؽ ٦٪ة ٚإف  ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٢ٕٛ٣ )أ

ٌٰ  ءث٪ة  ٱ٪ةٰٚ أوٮؿ ا٣ٕؿثٲح. آػؿ ٧٦ ة ٹ ض ٚٺ مٰء ٱ٧٪ٓ ٨٦ اقذ٧ٕة٣٭ة ٤ٔٯ ث٪ةءٔؿث

٥ ( ا٣سٺزٰ ا٧٣ضؿد جً ٚإذا ٝي  ػٓ ا٣٪جػخى ا٧٣ذٕؽ م ٢ ا٢ٕٛ٣ )صى ٦ػ٨  ث٧ٕ٪ػٯ ُٝى

ج إ٣ٲػ٫ ا٣ذٕجٲػؿ ةٱعذػ ٫ض ٚإف  ٨٦ ا٨١٧٧٣ أف ٱنػذٜ ٦٪ػ٫ ٦ػةقةًٝ  ٚٮؽ أٗىة٫٩ أك

 :أّ٭ؿ٬ة ا٧٣ٕةوؿ ٨٦ ٧٤٠ةتض

  َّا٣٪جةت ٨٦ أكؿ قةٝح ٤ٔٯ ٦كذٮل اٵرض.َجى ُٓٝ : 
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 ر نَْجهَم، أي نقالَمْجموم َْ  وكنلك فناهً  طَع ننو أفن  : ّقال َح

 ٌَ شائع فِ اكتْئث اكزراعْث. علُ نا (نجهَنث غْضث)

 ع نو علُ نسخَى األرض.ط  : وٌَ اكيتات اكلي ه  الجميم 

  ّوٌَ نكان هَْطع فاق اكيتنات أو أغطناىً، كنين ّقنال:)نََجم  الَمَجم :

 َِّ تْر نو األْرض(.اكزّخَن علُ عل  ش 

  َّقّص.اكطغْرة ّقطع ة : األداةالِمَجم ٍا اكيتات، نث  اكه 

 ادة وَجرَّافث.لَجم امةا : آكث اككتْرة ّقطع ةٍا اكشجر وىحَه، نث  َحطَّ

ّ

 
ّ(01)ّ

َّرِجيدةوَّرَجدَّ

 ّلِ: أوردت اكهعاجم اكهخيخرة واكهعاضرة نو نادة )َرَجد( نا

ن»َجد(: اكقانَس اكهحْط )رَ  - نال اكس  ناد: ىَقَّ يت  إكنُ اكتْندر، وهند اكرَّجَّ

 «.اداً جرجد رَ 

 اد كَكخَّان: ىَقَّال اكسيت  إكنُ اكتْندر، وٌنَ اكَجنرّو.كرَّجَّ ا»حاج اكعروس: 

 .«هد َرَجد اكرَّج  َرجاداً و

: ىقلنً إكنُ جناداً رَ و اً َرَجند اكقهنر َرْجند»فنْط )َرَجند(: اكهعجم اكَ -

ادو راجدداس فًْ، فٍَ نَضع ّ    أي ّ ْدَرس فًْ وّ يَعَّم كخلرّخً. ،«رجَّ

اكدالكث فِ جهٍرة اكلغث وال حٍلّب اكلغث وال اكهحْط فنِ ر ٌله وكم ح لكَ 

( فنِ 202ٌوأهدم نو ذكرٌا أةَ عهرو اكشنْتاىِ )تكسان اكعرب.  وال ،اكلغث

اد»كخاةً )اكجْم(، ّقَل:   .«اكلي ّيق  اكسيت  إكُ اكتْدر :وهال اككلتِ: اكّرجَّ

ً: َرّْ وكها أدخلج اكهعاجم اكهخيخرة واكهعاضرة اك ع  )َرَجند( ونطندَ 
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دا(َرْجداً وَرجادااً  واماا ااعد ان  )اا  راِجا فإن)اد نتجار   د(  و بداغجاا  َرجا

 إطدفة ااكلمدت اٍثٌة إاى هذه اامداة وهي:

 اما بمع)ى ااراجدا  قٌدمدً  لى ااحصٌدة وهاي ااحصاٌد  لرَّجيدةا :

كمد في اامعجا ااومٌط   حصد(.وااعالحون ًترنون اائمادً باٌ)  ااحصاٌدة 

بمع)ى ااحصٌد  اا إذا كدنت ااحصٌدةُ ثَ و  ألنهمد  مالن  جالز دن ؛وااراجٌدة(

لة( جدء اممدً في بعض اامعادجا ٌفإن ب)دء  فع وهو ااَمْحصوا اما اامععول 

  فجكاون «ااشاجٌمة اماا  ا) ماجََا ًْشاجاُ »كتول ااعدرابي فاي اًاوان األا :

  أي ااراجدا. اارجٌدة( اممدً  ) رَجَد ًَْرُجد

 و بداغجا اااواراة فاي   وهو  بداغة اما ااعد ن  )  َرَجد(: لرَّاجودا

دا(  وال مايء  هاو ٌاة ا) إطادفة  بداغاة اماا فد ان ثدن ًم)ا  اامعدجا  َرجا

ور( ام)  ملاا ندطُ ندِطر كتواها    ن وااحرفة ه)دمَ  راجوا( الدالاة  لى ااعَ 

م ونحاوه.وًمك) جما   راجاوا(  لاى  رواجٌاد( رْ وهي حعظ ااكَ   طدرةاا)  

ااعالحاة   ثن ندطور ونواطٌر  وهو ااجم  اامجداول اهاذه ااكلماة باٌ) أهان

اداة( حماالً  لاى  رّجدا واازرا ة. كمد ًمك) جم  وَخٌادااة   َخٌاادل لى  َرجا

داة.  وجمادل وجما

  اار جداة: الدالاة  لى  ) حرفجاا نتان ااحصاٌد إااى اابٌادار  وقاد

واام)ادط  اازرا ٌاة  وصادرت  ااٌوم مبا حرفة  وممٌاة في األرًدف صدرت

 .اراترا درس بداّسٌدرات وااجثُمَ 

*   *   * 

 


